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Spararna hämtar hem vinsten i kursrusare
Börsturbulensen i augusti fick spararna att hämta hem vinsterna i kursrusare som THQ Nordic,
Fortnox och Raysearch. Det visar statistik från Nordnet.
-

Spararna vågar i oron inte tro på att de fina kursresorna i de här bolagen ska fortsätta uppåt,
säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Augusti har minst sagt bjudit på tvära kast, och flera av årets absolut sämsta börsdagar inföll under
månaden. Nedgången summeras till omkring -4 procent för börsens breda index OMXSPI. Spararna
har trotsat oron och fortsatt köpa aktier, men man vågar inte tro på att kurserna i rökare som THQ
Nordic, Fortnox och Raysearch ska fortsätta upp. Samtliga återfinns på säljlistan i augusti.
-

Det handlar om stora uppgångar i aktier som blivit väldigt populära. Förvärvsmaskinen THQ Nordic,
som rusat 70 procent i år, har varit en favorit bland såväl fondförvaltare som privatpersoner. Men
när börsklimatet börjar kännas osäkert väljer spararna att hämta hem vinsten, säger Frida Bratt.

Spararna säljer också klädkedjan Kappahl, som Mellby Gård lade ett bud på mitt i sommarhettan.
-

Det visar att flesta ser en låg sannolikhet för att budet inte går igenom, så man passar på att sälja
aktierna redan nu, säger Frida Bratt.

Investmentbolag och banker är fortfarande de mest köpta aktierna i augusti. Vad gäller
investmentbolagen höjer Frida Bratt ett varningens finger.
-

Jag tycker att investmentbolagen generellt är bra val i portföljen. Men man ska ha i bakhuvudet att
priset på deras aktier tenderar att falla mer än underliggande innehav i börsnedgång. Eftersom det
är svårt att pricka in när rabatten är som störst visar det vikten av att fortsätta spara regelbundet
och köpa vid olika tidpunkter, säger hon.

De mest handlade aktierna i augusti hos Nordnets kunder i Sverige:
Mest köpta

Mest sålda

Swedbank

Nordic Entertainment Group

Nordea

Kappahl

Investor

Raysearch

Latour

THQ Nordic

Kindred Group

Fortnox

Kinnevik

Garo

Volvo

JM

Handelsbanken

Netflix

Securitas

Micro Systemation

Sampo

Humana

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
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tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på
www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

